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El genère de l’autobiografia conté una sèrie d’elements que trobo que la fan entramadament 
complicada de construir i absolutament atractiva des del punt de vista del lector. Des de fa un cert 
temps em té fascinat  la idea de ser capaç d’escriure una autobiografia. 
 
En la contraportada d’un llibre autobiogràfic que estic acabant de llegir - aquestes que escriuen els 
treballadors de l’editorial intentant oferir una idea del què es podrà trobar el lector potencial  en el 
llibre combinat amb unes quantes cites d’alguns suplements literaris i diaris estrangers (americans, i 
anglesos si es tracta d’un llibre espanyol o català) que normalment lloen el llibre qualificant-lo de 
bastant excepcional i anotant les fonts d’on beu l’autor – s’escriu que la veritat és en la ficció. Pot 
ser, evidentment. En una entrevista que la periodista i escriptora Empar Moliner feia a Martin 
Amis, l’autor d’aquest llibre a les pàgines del suplement Babelia del diari El País, aquest deia, més 
o menys, ara no ho copio, que quan algú escriu, especialment alguna cosa bastant treballada, acaba 
sortint tot l’inconscient de l’autor, i el llibre vindria a ser un reflex de les obsessions, manies, 
fòbies, i altres que adornat amb la gràcia que s’escaigui esdevindrà lletra impresa. 
 
Alfred Hithcock deia que fer cinema no era només rodar pel.lícules amb càmeres. El cinema 
segons ell, era un espai amb una pantalla i una platea. I deia que calia omplir-ne les 2 parts, i no 
només una. Sempre m’ha captivat sobremanera aquesta frase, igual que les seves pel.lícules, amb 
constants dosis de referències directes, implícites o no, a l’espectador. Qualsevol persona que 
treballi en una activitat en què un públic receptor haurà de valorar-ne el gust hauria de poder 
pensar en aquest públic. Johan Cruyff, exentrenador de futbol, és un cas paradigmàtic d’aquesta 
mateixa causística. 
 
Algú altre deia que l’impuls que ha empès a molts adolescents a enfrontar-se en un full blanc per 
escriure-hi coses és molt lloable, però que l’escriptura és alguna cosa més que omplir fulls en 
blanc. L’estructura d’Experiència, aquest llibre que estic acabant de llegir, no és lineal; és a dir, no 
comença amb el naixement de l’autor ni acaba dient que no sap què li passarà en el futur, sinó que 
és una barreja de sentiments, èpoques, cartes, relacions, que van configurant  la vida de l’autor, 
complicada i atractiva com la de qualsevol altra persona. En una de les pàgines del llibre, l’autor 
diu que l’experiència no s’aprèn, que és una cosa que sempre en téns un cop ha passat el moment 
que volies tenir-la.  
 
I encara que pugui semblar estrany, després de llegir aquesta revelació, m’he sentit alleugerit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


